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Občanský zákoník rozlišuje prostou správu pozůstalosti, kdy se činí vše, co
je nutné k zachování majetku zůstavitele, a dále úkony přesahující rozsah
prosté správy, s nimiž musí souhlasit dědicové, příp. soud.
Až do potvrzení nabytí dědictví pozůstalost spravuje buď správce
pozůstalosti, nebo vykonavatel závěti, jestliže je zůstavitel povolal. Je-li
k tomu důvod, může soud jmenovat správce pozůstalosti, aby např.
vyhotovil seznam pozůstalostního majetku. V případě, že správce
pozůstalosti ani vykonavatel závěti nebyli povoláni, spravuje pozůstalost
dědic a je-li jich více, pak pozůstalost spravují všichni dědicové. Většinou
se bude jednat o dědice ze závěti či ze zákona.
I před skončením řízení o dědictví může soud povolit dědicům, jejichž
dědické právo je jasně prokázáno, aby s určitou částí pozůstalosti volně
nakládali, a to za podmínky, že splnění poslední vůle zůstavitele je
zabezpečeno nebo souhlasí-li ostatní spoludědicové, nepominutelní
dědicové a odkazovníci.
Mezi povinnosti při správě pozůstalosti patří prodej majetku, kterému hrozí
rychlá zkáza nebo je-li pravděpodobné, že majetek rychle ztratí na hodnotě.
Ten, kdo spravuje pozůstalost, je povinen o smrti zůstavitele vyrozumět
známé věřitele i dlužníky zůstavitele, jakož i finanční instituce, u nichž měl
zůstavitel účet.

S Asociací za novým právem…
bezpečně a pohodlně
Tyto informace pro Vás připravila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Pro velký
zájem budeme průběžně realizovat i několik praktických seminářů k právním otázkám přímo v
regionech. O přesných termínech a tématech budete včas informováni.
Právní zpravodaj je rozesílán v ÚTERÝ. Na vyžádání je možné zaslat předchozí články.
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